
 

 

 مسائل  یو حکمران یمسائل حکمران
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 :چکیده

از که حول مسائل جامعه شکل می  حکمرانی دانشی است گیرد و فرآیند مواجه و حل این مسائل یکی 
 بغرنج تواند از ساده تا پیچیده و  مسائل می  است.  و سیاستگذاری  مهمترین موضوعات رشته حکمرانی

گذر تاریخ مسائل روز به روز باشد و سیر تکوین دانش اداره، سیاستگذاری و حکمرانی نشان که در  داده 
گرفته اند و توسعه پاسخ به   مواجه و   های بسیاری برای های دانشی و تالشپیچیدگی بیشتری به خود 

گرفته است.  ها و حل آناین پیچیدگی که مسائل حکمرانی اغلب بها صورت  غرنج شده و خود به نحوی 
گونه شناسی  با این وجودبه حکمرانی جدیدی نیاز دارند.    نوع مواجه با مسائل بغرنج و    ماهیت مسائل، 

-تالشمقاله پیش روی  شده است.  توجه  مواردی است که عالرغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر به آن  جمله  از  
 و پرداختهشناسی مسئله  مفاهیم مهم در حوزهمند منابع این حوزه، به و مرور نظام بررسی  روش با  کرده
بررسی  در    د.ارائه ده  مسائلاز  شناسی  گونه به  رویکردی تحت عنوان و    بغرنج مسائل  ادامه مقاله  ارائه 

استبپرد  مسائل  حکمرانی نشان مییافته.  اخته  پژوهش  این  با مسائل دهد، سنگهای  مواجه  بنای 
-های اجتماعی، شبکه کارگیری ظرفیت جنبش. بهاستهایی از جنس حکمرانی  کارگیری رویکردبغرنج به

های رویکرد حکمرانی مسائل  های غیررسمی و مجازی و مشارکت مردم در حل مسائل از مهمترین بخش
عبارتی  است.   ذیبه  بین  در  اجماع  دامنه  افزایش  و  منسجم  اقدامات  مسائل،  حکمرانی  نفعان،  در 

 
عال  ، یبهشت   دی شه  ی مدرسه حکمران  ؛ یحکمران   ی دکتر  یدانشجو   1 پژوهشگاه  و  مل  یدانشگاه    یراهبرد   قات یو تحق  ی دفاع 

 ران ی،تهران، ا
 ران ی تهران، ا ،ی راهبرد قات یو تحق ی دفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال ی علم ئتیعضو ه 2
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توامندفانعطا و  ساختار پذیری  فرآیندسازی  و  رویکردها  از  استفاده  نظریه ها،  و  سیستمی  تفکر  های 
 هستند. بغرنج  ها در حل مسائل پیچیدگی از مهمترین ظرفیت

 
 بغرنج مسئله حکمرانی مسائل، ، مسائل حکمرانی، مسئله کلمات کلیدی:

 

 مقدمه:  -1
در قسمت چگونگی طی سئله را حد فاصل وضع موجود با وضع مطلوب تعریف کردند. این تعریف ساده  م

گر جنس  .های زیادی داردمسیر از وضع موجود به وضع مطلوب پیچدگی کالن    ائل، مسائلمس  خصوصا ا
کالن معموال ساختار اجتماعی پیچیده. م باشد  جامعه را   و متغییرهای وابسته متعددی   سائل در سطح 

. لذا پژوهشگران حوزه اداره جامعه و سیاستگذاران معموال ابتدا مسائل را ساده سازی در خود پنهان دارند
کرده و حلکنند و سپس جوانب مختلف آن و راهبندی میو صورت گون پاسخ به آن را بررسی  گونا های 

، اولویت بندی و منابع در اختیار یک جامعه هدف، زمان    هایها، مطلوبیتباتوجه به اهداف سیاستگذار
  کنند.اجرا و در نهایت ارزیابی و اصالح می، تدوین، راه حل را در قالب یک بسته سیاستی

گاهی مردم نسبت به حقوق باتوجه به پیشرفت جوامع و پیچیده شدن مسائل آن از یک طرف و افزایش آ
حکمرانی و حکمرانی مسائل آن به موضوعی کنند، بررسی مسائل  ها تعریف میخود و نقشی که برای دولت

که در زمینه   با اهمیت در این حوزه تبدیل شده است. آنکه باتوجه به حجم اطالعاتی زیادی  خصوصا 
که با ها قرار میپیچیده اجتماعی و نهادی در اختیار آن گیرد و محدودیت زمانی، به دنبال آن هستند 

کثر نتایج را بدست  .(Hoppe 2011)آورد حداقل تالش شناختی حدا
گونه شناسی و   بنابراین درک درست مسئله، پردازش، چارچوب بندی و ساختار دادن به آن و همچنین 

که می است چرا  بسیار ضروری  آن  اخد سیاست مناسبحکمرانی درست   ، بهتر فهم  به  منجر  ، تواند  تر
کاراتر و نتیجه اثربخش   تر شود.اجرای 
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 مفاهیم مرتبط با مسائل -2
شود؛ برخی از مفاهیم جامعه می  انیحکمردر حوزه مسائل و آنچه مربوط به مسائل عمومی و  

)مسئله آن  ماهیت  مسئله،1نظیر  پردازش  مسئله   2(،  کردن  چارچوب3پیدا  مسئله ،  ، 4بندی 
  پ وجود دارد. در ادامه و مبتنی بر تعاریف هو  7و حل مسئله   6، تعریف مسئله5ساختاربندی مسئله 

کرد  .(Hoppe 2011)در کتاب خود به این مفاهیم اشاره خواهیم 
 

کردن -1-2  : مسئله  ماهیت، پردازش و پیدا
نظر میم به  مطلوب  که  آنچه  با  فعلی  وضعیت موجود  از  است  تمایزی  مسأله   رسد.سئله  کلی  به طور 

های و به بیان علمی مسائل به عنوان مغایرت اختالف بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب آینده است
موقعیت بین  قبول  موقعیتغیرقابل  و  واقعی  میهای  تعریف  آینده  مطلوب  . (Hoppe 2011)شوندهای 

مسئله   فعالیتنیز  پردازش  کلیه  ضمنی، به  یا  صریح  غیرشناختی،  یا  شناختی  نوع  از  دارد  اشاره  های 
که افراد در مورد دیگرا ن برای انجام اجتماعی یا فردی، سیاسی یا غیرسیاسی و به ویژه انواع ادعاهایی 

کاری در مورد مسئله انجام می کردن مسئله یا به دهند. تالش ناشی از این فعالیتدادن  ها منجر به پیدا
کردن یا تشخیص و شناسایی مسئله  مسئله می  9و شناسایی  8عبارتی احساس به این معنی شود. پیدا 

 
1 Problem 
2 Problem Processing 
3 Problem Finding  
4 Problem Framing 
5 Problem Structuring 
6 Problem Definition 
7 Problem Solving 
8 Problem Sensing 
9 Problem Identification 
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تر باشند و شرایط ط در آینده مطلوبتصورات یا شرای   ،توان و بایدکه بین موضوعات در کدام یک می  است
گرفت.    فعلی را باید به عنوان یک وضعیت نامطلوب در نظر 

 

 بندی و تعریف مسئلهبندی، ساختار چارچوب -2-2
از نمایشمسئله به شیوه  2یا دسته بندی   1بندی چارچوب بندی شرایطی اشاره  و دسته  3های مختلف 

ها  های تفسیری از ایده ها طرحدانند. در اینجا چارچوبمی 4مسئله ساز دارند که کنشگران مختلف آن را 
که نگرشیا پاردایم گسترده را نسبت به یک موقعیت مسائله ساز نشان گیریها و جهتها هستند  های 

که از دل آن برخی نگرانیمی گذاشته میدهند  کنار  های دیگر  شوند و نگرانیها نامرتبط شناخته شده و 
های سیاسی در در نتیجه جستجو، بحث، ارزیابی و کشمکش خورند.رت منسجم به هم پیوند میبه صو

که یک   5رسد. ساختار بندی مسئله ها، مسئله به ساختاری مشخص میبندیو دسته  هامورد چارچوب
می گرفته  نظر  در  یا سیاسی  و  تحلیلی  مسئله فرآیند  تعریف  در  گامی ضروری  درست  6شود،  انتخاب   یا 

ها یا بازنمایی مختلف از یک مسئله انجام کار عموما با هدف ادغام چارچوب. ایناست  طراحی خط مشی
شود و هدف آن ارائه یک ساختار از مسئله است که طرح و بررسی و امکان پرداختن به آن در حکمرانی می

شویم که نقطه شروع فرآیند  پس از طی این فرآیند وارد تعریف و بیان مسئله می  مسائل وجود داشته باشد.
 حل مسئله است. 

 
1 Problem Framing 
2 Problem Categorization 
3 Representation 
4 Problematic 
5 Problem Structuring 
6 Definition 
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بیان مسئله توصیفی مشخص و کوتاه از موضوعی است که باید بدان پرداخته شود. بیان مسئله با هدف 
و توصیف درست مسئله صورت می یا روششناسایی  و  راه حل  های حل مسئله نیست.  گیرد و شامل 

بیان می مقاله خود  در  اولین شرط حلکوش مکث  بیان   کند،  از طریق  که  است  مسئله، درک مسئله 
انجام می گونهمسئله  به  باید  بیان مسئله  و معتقد است  که پرسشپذیرد  باشد  ، چه ای  های چه چیز

. بیان درست مسئله درک (Kush 2015)وقت، چه مکان، چه کس، چرا و چگونه را مورد پردازش قرار دهد
کند. از طرفی بیان ساده و ز آن، تاثیرات آن بر جامعه هدف را ایجاد میبهتری از محیط مسئله، دالیل برو

می مسئله  از  در مشخص  سیاستگذاران  و  پژوهشگران  برای  را  مشترکی  فهم  و  مناسب  ذهنیت  تواند 
کند. در خصوص مشکل به وجود آمده ایجاد کند که در ادامه مسیر به شکل گیری بهتر راه حل کمک می

آناماالی خصوص  کید  این  تا مسئله  تعریف  و  بیان   در  ابهام  عدم  و  بودن  شفاف  بر  همکارانش  و  ی 
گرفته می(Annamalai et al. 2013)دارند -. با این حال برخی معتقدند، آنچه در این مسیر اغلب نادیده 

 یشتر یحل مسائل توجه بو معموال    (Colebatch 2006)ود همین تعریف درست مسئله و دالیل آن استش
، فرهنگ، شرایط محیطی و سایر عوامل تاثیرگذار است هاها، ارزش. در اینجا، ذهنیت، باور کندیرا جلب م

ها به تعریف، علل یابی، شرح و تفسیر و ارائه راه حل و سیاستگذاران و پژوهشگران مبتنی بر این انگاره
کل تمام آن،  ،  افتد در مورد مسئله اتفاق می  چه فرآیندی  پردازند. جدا از آنکهپیرامون مسئله می به طور 

که با محدودیتپردازش   کتاب خود اطالعات در ذهن ما است. ذهنی  که هوپ در  هایی مواجه است و 
گانه  .(Hoppe 2011)کندای از آن را بیان میسه 

کته بتا عنوان عقالنیتت مرزبنتدی شتتتتتتده  1عقالنیتت محتدود - معتادل در نظر  نیز  : این مفهوم 
مطرح شتتد. ستتایمون با نقد رویکرد عقالنیت کامل،   2گرفته شتتده، توستتط هربرت ستتایمون

کتامتل، بلکته یتک فرآینتد تحتت فرآینتد تصتتتتتمیم را نته یتک فرآ کتامال در اختیتار فرد بتا دانش  ینتد 
داند. وی معتقد استتت تصتتمیمی که فرد در  های بیرونی و درونی میتاثیر انواع محدودیت

 
1 Bounded rationality 
2 Herbert Simon 
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کامال بهینه نیستتتتتت، بلکه تصتتتتتمنهایت اتخاد می می استتتتتت که حدی از یکند، تصتتتتتمیمی 
کته موجتب میرضتتتتتتایتت و ارزیتابی را متوقف   شتتتتتود جستتتتتتت و جو منتدی را دارد بته نحوی 

کته ظرفیتت پردازش اطالعتات توستتتتتط مغز  (1395و همکتاران،    ییرعنتا)کنتد . در واقع از آنجتا 
کمتر از پیچیتدگی متداران و  استتتتتتتهتا از جملته ستتتتتیتهتای محیط استتتتتتت. انستتتتتتانانستتتتتتان 

گزیرنتد در چتارچوب روشگتذاران تحتت تتاثیر محتدودیتتستتتتتیتاستتتتتت هتایی دستتتتتت بته هتا نتا
 .(Hammond 1996)کاهش پیچیدگی و ساده سازی مسائل نمایند

: عقالنیت محیطی یا بوم شتناستانه اشتاره به تاثیر و تعامل ارگانستیم مغز  1عقالنیت محیطی -
گلتدستتتتتتین در مقتالته خود بیتان میبتا محیط خود د کنتد، محیط بر عملکرد پردازش  ارد. 

ها برای پردازش مشتتکل و  انستتان در یک مستتئله تاثیرگذار استتت و تناستتبی بین نوع تالش
ک ش بین عناصتتتر عمده و کل شتتتمکمحیط وجود دارد. وی این محدودیت را در قالب یک 

و عناصتتتتر جز و خرد، عناصتتتتر بین المللی و محلی و عناصتتتتر وابستتتتته به موقعیت یا عناصتتتر  
 .(Goldstein and Hogarth 1997)داندای میزمینه

کته 2عقالنیتت اجتمتاعی - : این نوع عقالنیتت شتتتتتکتل ختاصتتتتتی از عقالنیتت محیطی استتتتتتت 
گیران تحت تاثیر جایگاه پاستخگویی و تمایل به تایید و کستب مقام ستیاستتگذار و تصتمیم

پردازش  ت و کنند. این موضتوع ستبب شتده تصتمیماو ارتقا هویت اجتماعی خود عمل می
مستتتتتائتل بر استتتتتاس معیتارهتای ستتتتتازگتار بتا بتاورهتا و مواضتتتتتع قبلی فرد و همچنین متتاثر از 

 .(Hoppe 1993)های اجتماعی باشدهای ناشی از فشار قضاوت
های مخلتف مسئله نیز بسیار مهم است.  نوع مواجه و توجه به بخش  ، ذهنی ماهای  عالوه بر محدودیت

توجه و تمرکز به قسمت روی آب آن عمدتا کند که کیشولم در مقاله خود مسئله را به کوه یخی تشبیه می
 . (Chisholm 1995)است و نه آنچه در زیر سطح آب وجود دارد. 

 
1 Ecological rationality 
2 Social rationality 



  16      مسائل یو حکمران یمسائل حکمران

 

کوه یخ1شکل شماره   : مسئله به عنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Chisholm 1995)منبع: 
کوه یخ، ضروری است.در این شرایط یک نگاه   همچین   متعادل به جوانب مختلف از مسئله به عنوان 

، مسئله را اقدام به ساده سازی میباید توجه شود، عموما به منظور تعریف بهتر و ساختاریافته کنند. تر
های مسئله سازی موثر و منطقی پیچیدگیدر این مورد ضروری است که به این نکته توجه شود که ساده

به همه تومی توجه  نامناسب مسائل، عدم  که ساده سازی  در حالی  نماید.  کمک  آن  بهتر  به حل  اند 
کاستیجوانب مسئله و نگاه غیرعلمی به آن می های سیاسی، تجزیه و هایی در قضاوتتواند منجر به 

 ها شود.  ها و همین طور طراحی نامناسب سیاستتحلیل سیاست
 

 حل مسئله  -3-2
 2« باید»و    1«هست»هایی برای کاهش فاصله بین  به دنبال راههایی دارد که  ره به تالشحل مسئله نیز اشا

گر بر روی ارزش  هستند. باشد و اهداف مورد های مورد نظر رضایت و توافق وجود داشته  در این حالت ا

 
1 Is 
2 Ought 



 17  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

گیرد. تمرکز بر روی یافتن   ابزار  اجماع قرار  کارآمدترین  و با استفاده از این ابزارها    خواهد بودموثرترین و 
، همکاری، سازماندهی و سایر سازوکارهای هماهنگی را توسعه می کار   .دهندتخصص، تقسیم 

از این منظر    گویند.می  یا خط مشی«  سیاست»و سیاستگذاری را    حکمرانی  راه حل مسائل در سطح کالن
از سیم "ماش  استی توان  گرفتمسأله"    یهانیبه عنوان  به عاد  در نظر   ک ی   یجمع  یساز  یکه منجر 

  .(Braybrooke and Lindblom 1963)شودیم یا مسئله مشکل
 

 )انواع( مسئله: گونه شناسی  -4-2
و  آنچه هست  از نظر میزان رضایت، دانش مرتبط و معتبر درباره  از دیدگاه سیاسی و شناختی، مسائل 

های تعیین کننده شرایط دلخواه در آینده،  ها، هنجارها و یا استانداردخواهد بود، رضایت مرتبط با ارزش
مسائل   متمایز  سطوح  و  ماهیت  حکمرانی،  تقسیمسطوح  قابل  ایاندبندیو...  گونه   ن.  پایه  بینش، 

عمومی    1شناسی  مسائل  انواع  میاز  منجر  در سطح  .  شودرا  مسائل  گونه شناسی  اداره   حکمرانیدر  و 
کرد. برخی مسائل را با توجه به عرصه آن به های متفاوتی از تقسیم ببه مدلتوان  جامعه می ندی اشاره 

. برخی بر اساس (Raadschelders 1994)کنندسه دسته مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم می
-المللی میای و بینسطوح حکمرانی اقدام به تقسیم بندی آن به سطوح محلی و استانی، ملی و منطقه

کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می .(Bevir 2010)کنند -برخی مسائل را باتوجه به زمان به مسائل فوری، 
. با این حال تمرکز ما در (Cairney 2019)های دیگری نیز وجود داردتقسیم بندی ،نند و البته در ادبیاتک

که به نظر می تر و انتزاعی تر از مقاله حاضر بر نگاهی مفهومی رسد به نوعی در گونه شناسی مسائل است 
 کند.تر به آن نگاه میایها ظهور و بروز دارد و بر اساس ماهیت مسئله به صورت پایهبندیسایر تقسیم

ا و ه نفعان بر روی هنجارها، ارزشگونه از مسئله را باتوجه به دو بعد توافق ذیچهار هوپ در کتاب خود 
تقسیم بندی .  کندهای دانشی مورد نیاز را اینگونه معرفی میو اطمینان بر روی ادعااهداف و قطعیت  

 
1 Typology 
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 Hoppe)ار یافته، بدون ساختار و دو نوع از مسائل با ساختار متوسطتمسائل ساخچهارگانه او شامل،  
 . است )2011

گذار و طراحان ستتیاستتت از یک طرف بر در این مستتائل ستتیاستتت  :1مسااائل ساااختاریافته -
کاربرد   روی مستتتتائل هنجاری، ارزشتتتتی و... اتفاق نظر دارند و از یک طرف در مورد اعتبار و 

در این حالت به روشتتنی مشتتخص  ادعاها در مورد دانش مربوطه بستتیار مطمئن هستتتند.
 ستتتتاز فعلی را به وضتتتتعیت بهبودیافته یا مطلوبتوان وضتتتتعیت مشتتتتکلچگونه میاستتتتت،  

کرد. یک مشتکل ستاختار یافته م ل یک پازل استت، هرچقدر هم که پیچیده   آینده تبدیل 
گرفتن دارند  باشد قطعات پازل فقط یک آرایش و پیکربندی مشخص برای درکنار هم قرار 
کامال تضمین شده را دارد. مسائلی م ل ساخت  و مسئله نیز راه حلی استاندارد با اهدافی 

کلی بستتتتتیتاری از هتا،  راه و آستتتتتفتالتت جتاده ک و ستتتتتیستتتتتتم فتاضتتتتتالب و بته طور  تتامین آب پتا
که به خوبی راه موضتتتتوعات اجرایی با روال بروکراتیک از جمله م ال های این حوزه استتتتت 

های هنجاری و اطمینان باال از دانش مربوطه مبتنی بر شتواهد و تجربه، توافق حل علمی
  .را دارد

شتتوند که ن مستتائل معموال موقعی ایجاد میای  :2مسااائل بدون ساااختار)ساااختار نیافته( -
بته راه حتل آن وجود و از هتای زیتادی در مورد ادعتاهتای مربوط  عتدم قطعیتتاز یتک طرف  

کشتتتتتمش هتتا، هنجتتارهتتا و نوع هتتا و تفرقتته و اختالف نظر جتتدی بر ستتتتتر ارزشطرف دیگر 
گونته تالش برای د زیرا هر  گوینتنیز می  3غرنجهتا وجود دارد. این مستتتتتتائتل را بگتذاریهتدف

. (Rittel and Webber 1973)شتتودحل بالفاصتتله آن با مخالف جدید و درگیری تشتتدید می
ستتتاختار به ستتتختی قابل تفکیک و خرد شتتتدن هستتتتند و عناصتتتر آن به طرز  مشتتتکالت بی

 
1 Structured problems 
2 Unstructured problems 
3 Wicked 
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ای درهم تنیده است. م ل آنکه آیا قطعات مربوط به این پازل هست و آیا چینش پیچیده
. با داردیکستتتتانی برای قطعات پازل وجود داشتتتتته باشتتتتد اختالف نظر و عدم توافق وجود 

غییراتی که در ماهیت و وظایف دولت ایجاد شتتده استتت، روز به روز بر  پیشتترفت جوامع و ت
 نوع از مسائل افزوده شده است.  تعداد این

دهد که حکمرانان توافق زیادی بر زمانی رخ می :1مساااائل نیمه سااااختار یافته در هد  -
هتا، هنجتارهتا، اصتتتتتول و اهتداف تعریف شتتتتتده وضتتتتتع مطلوب دارنتد، امتا همزمتان  روی ارزش
قتتابتتل توجهی از عتتدم قطعیتتت در مورد ارتبتتاط و یتتا قتتابلیتتت اطمینتتان در مورد  ستتتتتطوح  

کارایی و اثر بخشی راه حل  ها وجود دارد.ادعاهای منجر به حصول نتیجه و 
در این موارد دانش مرتبط به ستتتتتطوح   :2فرایند)روش(مساااااائل نیمه سااااااختار یافته در   -

وم بر ستتتتتر ادعتاهتای هنجتاری و  بتاالیی از اطمینتان رستتتتتیتده استتتتتتت، امتا اختالف نظر متدا
گی اصتتتتتلی شتتتتتنتاختته ارزش هتا وجود دارد. در چنین مستتتتتتائلی ابهتام ارزش بته عنوان ویژ

 شود.می
 )رفرنس(کنید.گونه شناسی مرتبط با دسته بندی ارائه شده را مشاهده می شماره یکدر شکل 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Moderately structured problems (ends) 
2 Moderately structured problems (means) 
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گونه شناسی مسائل1شکل شماره   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Hoppe 2011)منبع:
گفت  که به منظور درک بهتر ایجاد شد بایستی  گون  ،عالرغم تقسیم بندی  کون را تا مسائل اغلب زوایای  ا

شود حدودی دارند و در نتیجه، هر مسئله سیاستی به طور واضح در یکی از چهار نوع طبقه بندی نمی
 های ترکیبی در مسائل واقعی مواجهیم.و با حالت

 غرنج بمسئله  -3
ای را در تحقیقات این مفهوم توجه فزاینده  اشاره کردیم. و بغرنج    در قسمت قبل به مسائل ساختار نیافته

کرده است. کمبود غذا، اعتیاد،   سیاسی و سیاستی به خود جلب  ، تغییرات اقلیمی،  مسائلی از جمله فقر
و   اشاره کردند   1973آلودگی و... از جمله این مسائل هستند. رایتل و وبر اولین بار به این موضوع در سال 

ها سرآغاز مهمی برای نظریه پردازی و پژوهش بر روی مسائل مقاله آنودند.  استفاده نم   غرنج«ب»از واژه  
گونه گرفته است  119640ای که از زمان انتشار تا کنون بیش از حکمرانی و اداره بود به  بار مورد استناد قرار 

یاسی های انرژی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سو محققان بسیاری برای بیان مسائلی در حوزه

 
 Google Scholarهای پایگاه مراجعه شود به داده 1
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رایتل کردند.  استفاده  آن  وبر  از  می  و  بر  را  گی  ویژ ده  مسائل  اینگونه   Rittel and Webber)شمرندبرای 
1973( . 

 وجود ندارد.  غرنجمسأله ب کی یبرا ی و مشخصیقطع یفرمول بند  چگونهیه -1
،ی)به عبارت د «قانون توقف»فاقد  غرنجمسائل ب -2  ( هستند.یراه حل قطع گر
 بد است.  ایبلکه خوب  باشد،یغلط نم ایدرست  غرنجراه حل مسائل ب -3
 وجود ندارد. غرنجحل مسأله ب یبرا یینها ای  یفور  1مونآز چیه -4
استتتتت؛  «2یتک فرصتتتتت یاتیعمل»  ،غرنجمستتتتأله ب  کی ی( ارائه راه حل برایبرا  یهر )تالشتتتت -5

 هیچ فرصتی برای یادگیری از مسیر سعی و خطا وجود ندارد.  نیبنابرا
کاملقابل شتمارش )  یامجموعه  غرنجمستائل ب یبرا -6 بالقوه و    یها( از راه حلیا با توصتیف 

کته بته خوب  هتایاتیتاز عمل  یامجموعته  نیهمچن وجود   ،شتتتتتده بتاشتتتتتنتد  فیتوصتتتتت یمجتاز 
 ندارد.

 اساسًا منحصر به فرد است.  غرنجهر مسأله ب -7
به عبارتی انتخاب    دانست.  یگریمسأله داز   یانشانه توان به عنوانرا می  غرنجهر مسأله ب -8

 کند.حل را مشخص مینحوه توضیح، ماهیت راه
ک هاراتیمغاوجود  -9  داد.  حیتوان به طرق مختلف توضیرا م غرنجمسأله ب  کیاز   یحا

 ندارد.  «حق اشتباه» ز یبرنامه ر  -10
کار آن  گرفت برای ها برای دسته بندی و بسط و توسعه این ویژگیتحقیقات دیگری نیز پس از  ها صورت 

گی  م ال ویژ ماهیت  بایارد  گروه  در چهار  را  اشاره شده  و های  روش شناسی  معرفت شناسی،  شناسی، 
کرد . برخی دیگر در تبیین مفهوم بغرنج از دو بعد »افزایش پیچیدگی (Catron 1981)اخالق دسته بندی 

طیف یک سر  نفعان« استفاده کرده و در  مسئله و راه حل« و »افزایش سختی در دستیابی به همکاری  ذی

 
1  Test 
2 One-shot operation 
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کار کنند و بیان میاشاره می  1«»مسائل رام  و در سر دیگر به  »مسائل بغرنج«   کنند مسائل رام زمانی به 
که حصول به هر دو بعد می ترین حالت ممکن باشد و مسائل پیچده نیز در سر ذکر شده در آسان  رود 

دارد قرار  ریشه .  (Alford and Head 2017)دیگر طیف  به  باال  موارد  بیان  مقاله خود ضمن  نیز در  روهل 
با مسائل رام مواجه بودند   1970متخصصان در پیش از دهه    کندکند و بیان میمسائل حکمرانی اشاره می
شگری در قالب انتخاب عقالیی، تحقیق در عملیات و تحلیل های علمی، پرسو از ابزارهایی شامل روش

استفاده میبهره برخی مسائل پیچدهوری  در حل  توفیق  آن عدم  از  اما پس  کثرتکردند.  و  و   گراییتر 
های جدی در باعث ایجاد چالش و عدم اجماع بر روی اهداف اجتماعی تمایز ارزشی ناهمگونی جوامع،

و   کمتری بدست می  متخصصان در حل مسائلعرصه حکمرانی شده  در اینگونه موفقیت  آوردند. وی 
 :(Ruhl and Salzman 2020)کندریشه مسائل بغرنج بیان میدر تبیین ادامه پژوهش خود سه مورد را 

گرایی در دموکراستتتتتیتتدوین هتدف - کثرت  هتای غربی، این : رایتتل و وبر معقتدنتد بتا افزایش 
هایی  ای فوق العاده ستتتتخت تبدیل شتتتتده استتتتت و یافتن شتتتتاخصتتتتههدف یابی به وظیفه

کته مورد پتذیرش ارزشتتتتتی و هنجتاری  در حتل مستتتتتائتل عینی، مستتتتتتتدل و همراه بتا عقالنیتت 
 بسیار دشوار است.  ؛های مخلتف جامعه باشدبخش

که وضتع فعلی را  دچیزی هستتیتعریف مستئله: در تعریف مستئله شتما به دنبال دانستتن آن -
کنتد. امتا بتا افزایش مستتتتتائتل اجتمتاعی و درهم تنیتده شتتتتتدن  از وضتتتتتع مطلوب متمتایز می

وجود دارد باعث  عّلیتشتخیص اینکه مستئله واقعا در کدام قستمت از شتبکه   ،مستائل بهم
 ی شده است.ایجاد پیچیدگ

-  : هایی از جمله ارتباط متقابل محیط و عملکرد  ستتیتستتم باز با ویژگینظریات ستتیستتتم باز
از بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه درونی، خود تعادلی، همپایایی، ضتترورت تنوع و ...  

را ریشتتتته اصتتتتلی  ستتتتیستتتتتم باز در مورد مستتتتائل حکمرانی و اداره جامعه ،روهلگرفت.   ر قرا
که رایتل و وبر بر این موضتتوع که پاردایم کالستتیک   داند و معتقد استتتمستتائل بدخیم می

 
1 Tame problems 



 23  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

گرایی مدرن استتتت در مورد ستتتیستتتتمکه زیربنای حرفه های باز جامعه درستتتت جواب  ای 
های باز از گانه ذکر شتتده برای تبیین آن استتت که چرا ستتیستتتمهای دهدهند و ویژگینمی

های  در واقع، باتوجه به شتتتتتبکته کننتد.ه در حالت عادی ستتتتترپیچی میالگوی حل مستتتتتئلت
گرفته استت، هر راه حلی پس  ای از ستیستتمبزرگ و پیوستته های باز که حول مستائل شتکل 

تواند عواقب نامطلوبی ها میها را ایجاد کند که برخی از آنتواند موجی از پیامداز اجرا می
که حتی بر مزایای مورد   نظر سایه افکند.داشته باشد 

 

 های مسائل بغرنج چالش -2-3
که در رابطه با مشکالت بدخیم و چالشنگرانی های آن در اداره و حکمرانی وجود دارد تا حدی به های 
گذشته نقش دولت به معنای بحث های مرتبط با نقش، محدوده و سیطره دولت مرتبط است. در قرن 

گران دولت، به دالیل چالش  1980-1970دهه  مدرن آن گسترش یافته بود. اما در   های بعد از جنگ، اداره 
کارمدی آن در حل مسائل بغرنج و پیچیده و نقش بیش از حد دولت و انتظارات جامعه از آن، تغییرات  نا

های دولت اتفاق افتاد. در این خصوص یکی از پژوهشگران ای در تعریف نقش و محدوده فعالیتگسترده
کافی بودن پاسخ  با  ،معتقد است از توجه به نا کاترینا، بایستی  برابر بالیایی نظیر طوفان  های دولت در 

رایتل   .(Kettl 2008)ای برای حل مشکالت غیر معمول استفاده کردهایی غیرسنتی، سازگار و شبکهراهکار 
ی مختلف هامعیار قابل اعتمادی برای ارزیابی موفقیت رویکرددر حل مسائل بغرنج هیچ    ،و وبر معتقدند

 Rittel and Webber)وجود ندارد و یادگیری مبتنی بر تجربه نیز در این موارد به آسانی در دسترس نیست
. در مورد دیگری چالش مشکالت بدخیم را می توان در سه دسته، پلورالیسم اجتماعی )تمایالت )1973

ارزش ذیو  متعدد  چند  های  حکمرانی  و  سازمانی  چند  همکاری  )زمینه  نهادی  پیچیدگی  نفعان(، 
و   هد  .(Head and Alford 2015)سطحی( و عدم قطیعت علمی )شکاف در دانش قابل اعتماد( دانست

ای واحد برای پیچیدگی، تنوع، عدم ترین دلیل چالش مسائل بغرنج را عدم وجود دلیل ریشهاصلیآلفرد،  
د، به نحوی که هیچ رویکرد واحدی برای مقابله با چینین مشکالتی دانقطعیت و ابهام در این مسائل می 

کلی هر چی وضعیت پیچده(Head and Alford 2015)وجود ندارد ز تر باشد، مشکل نیتر و متنوع. به طور 
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گیر با سطوح باالتری از عدم قطعیت و ابهام رو به رو شود، تصمیمشود. این موضوع سبب میتر میبغرنج
گروهی، ایدئولوژی ها، تاریخچه مسائل، شود و از طرفی در مقابل طیف وسیعی از ترتیبات نهادی، رفتار 

که باتوجه به ماهیت مسائل   گیرد.ها قرار میهای تحقیقات، سوگیری رسانهیافته چالش دیگر این است 
که در آن سریعگیر و سیاستگذاران سعی میبغرنج بسیاری از مدیران تصمیم -کنند شرایطی ایجاد کنند 

که  ترین، دم دست ترین یا یک راه حل موقت را برای جلوگیری از حادتر شدن مشکل در پیش بگیرند 
به آن اشاره  که برخی ع و زمان را هدر دهد. چالش دیگری که ممکن است نتیجه عکس دهد و صرفا مناب

های متعارف بخش عمومی برای رسیدگی به به مسائل ها و سیستمکنند این است که عموما ساختار می
 Head and Alford)اندبغرنج در حوزه مفهوم سازی، ترسیم ابعاد و حل مسئله و پاسخ به آن طراحی نشده

2015( . 

 حکمرانی مسائل  -4
به ضروت ح این بخش  مورد چگونگی در  در  نیز پیشنهاداتی  انتها  در  و  پرداخته شده  کمرانی مسائل 

 حکمرانی مسائل بغرنج بیان شده است.
مسائل بغرنج،   تعداد  ترشدن مسائل حکمرانی و اداره جامعه و همچین اضافه شدن بهباتوجه به پیچده

نامیم. موارد ذیل مسائل می که ما آن را ضرورت حکمرانی دارند جدید  این مسائل خود نیاز به حکمرانی
 از جمله مهمترین دالیل ضرورت حکمرانی مسائل است: 

 تر شدن مسائل و اضافه شدن به تعداد مسائل بغرنجپیچده -
 در شیوه مشارکت مردم تغییر  -
 ها و تکثرگرایی بینشیخرده فرهنگ -

کارآمدی حل حکمرانی مسائل بیشتر توجه بر مسائل بغرنج دارد و اساسا پیدایش مفهوم آن  مربوط به نا
از   صبحت  وقتی  بنابراین  است.  شده  سبب  را  مسائل  حکمرانی  ضرورت  که  بود  بغرنج  بوده  مسائل 

 شود عمدتا به مسائل بغرنج اشاره دارد. حکمرانی مسائل می
 

 تر شدن مسائل و اضافه شدن به تعداد مسائل بغرنجپیچده -
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تر شدن از جمله، پیچده  این پژوهش نیز بیان شدهای مختلف  مسائل عصر حاضر به دالیلی که در بخش
کمیت، بهم متصل شدن و درهم تنیده شدن مسائل  گاهی مردم از نقش دولت و حا روابط اجتماعی، آ

های تر خواهد شد. ساختار تر و بغرنجهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... روز به روز پیچدهدر حوزه
که عمدتا مبتنی بر نظامدهه ای بروکراسی و سلسله مراتبی و نقش پر رنگ دولت بود، دیگر  هها پیش 

 زند.ها دامن میتر شدن مسائل و بغرنج شدن آنجوابگوی حل مسائل کنونی نیز و این خود بر پیچده
 تغییر در شیوه مشارکت مردم -

  اشکال سنتی مشارکت مردم منجر به حداقل تاثیر شهروندان در فرآیند حل مسائل جامعه شده است.
دموکراسی از  بسیاری  در  دهندگان  رای  ضعیف  و مشارکت  محور  کاندید  سیاسی  مبارزات  غربی،  های 
  دهنده لزوم تغییر در شیوه مشارکت مردم است. افزایش بی ثباتی حزبی یا فقدان آن از جمله دالیل نشان

که میکای به اشکال جدیدتر مشارکت در عرصه اداره میاستول و هوگه در پژوهش خود، اشاره توان  نند 
 Stolle and)های بازنگری در حکمرانی مسائل و شیوه مشارکت مردم نیز برشمردها را به عنوان ضرورتآن

Hooghe 2005). 
دهند در پذیرند و ترجیح میهای نهادینه شده و سلسله مراتبی را  کمتر میاول اینکه شهروندان ساختار 

 های همکاری فعالیت کنند. دوم، مرزهای سنتیتر و غیرسلسله مراتبی مانند شبکهساختارهای منعطف
خصوصی زیر سوال رفته است و تفکیک مسائل در این دو دسته بیش از حد مبهم   -نهادهای عمومی

کرده، بیشتر خودجوش و نامنظم شده و  شده و نیازمند بازنگری است. سوم، الگوی بسیج سیاسی تغییر 
گروهدهد. افراد جامعه به دلیل خرده فرهنگاجازه خروج آسان را می کمتر شخصیت جمعی و  محور   ها 

و مشارکت را دارند  فرد محوری  که خود شخصیت  کرده  به سمت فضای مجازی حرکت  اجتماعی  های 
و  و حضور  جمعی  دسته  رفتارهای  شامل  که  سنتی  سیاسی  مشارکت  از  معمول  طور  به  و  شده  سبب 

گرفته است.مشارکت حضوری می  شد فاصله 
 ها و تکثرگرایی بینشیخرده فرهنگ -

های اجتماعی و فضای مجازی، سبب های متعدد و وجود شبکهوجود مهاجرت  جامعه امروز، خصوصا با
گستردهشده خرده فرهنگ گون شکل بگیرد و تکثرگرایی بینشی  گونا ها و  ها، باور ای در حوزه ارزشهای 

بغرنج  از مهمترین موضوعات در حل مسائل  اینکه یکی  به  باتوجه  و  رو  این  از  آید.  اعتقادات به وجود 
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نفعان متعدد از سیاستگذاران تا جامعه تحت تاثیر های متفاوتی در ذیارزشی است. نگرشموضوعات  
های آن و دالیل ضرورت ایجاد پذیرش در مورد آن، به یکی از چالش به وجود آمده که هماهنگی ارزشی و 
 حکمرانی مسائل تبدیل شده است

 چگونگی حکمرانی مسائل -
اشاره شده، دولت نکات  به  نیازمند  ها  باتوجه  برای حل مسائل  پاسخگو  منظور حفظ یک سیستم  به 

شیوه و  مردم  مشارکت  از  استفاده  با  که  هستند  مسائل  در  بازتابحکمرانی  مسائلهای  بهتر  ، دهنده 
کارآمد حل  به  وسیع نسبت  موضوعات  انتقال  تردید  بدون  نمایند.  اقدام  حکمرانی  مسائل  بهتر  و  تر 

کردن تصیمات از وظایتصمیم  حکمرانی به دستورکارهای سیاسی و  ها و دولت  فگیری و از آنجا اجرایی 
ه مراتبی از لمقامات سیاسی است، با این حال شهروندان کمتر پذیرای تحمیل مقررات بروکراتیک و سلس

می ترجیح  بیشتر  و  هستند  پایین  به  ساختار دولت  ،دهندباال  و  نهادها  از  ها  که  دهند  توسعه  را  هایی 
تواند ضمن حفظ ها بیشتر استفاده نماید. رویکر حکمرانی مسائل میمردم و حضور آن ظرفیت مشارکت 

و حل بخش بندی  در ساختار  بیشتری  تطابق  تا  آن شود  اداره، جایگزین  در  دولت  کلیدی نقش  های 
سیاست و  دولتمردان  و  شهروندان  توسط  جنبشمسائل  ظرفیت  افتد.  اتفاق  اجتماعی، مداران  های 

تا شهروندان مجاری ارتباط سیاسی مناسب برای   دهدرسمی و مجازی، این امکان را میهای غیر  شبکه
کنند پیدا  را  مسائل  به حل  را می  کمک  مسائل  این  ریشه  بحثکه  در  و  های حکمرانی شبکهتوان  ای 

کردشبکه بازی های حکمرانی جستجو  و  تعامل ساختاریافته  را خروجی یک  ما سیاست  گر  ا به عالوه   .
ها و تواند به نتایجی نزدیک به خواستهحدوده شده با قوانین در نظر بگیریم. مشارکت مردم میقدرت م

گروهی سیاسی و صاحب قدرتمطلوب آنان نزدیک در این حالت حکمرانی   .تر شود تا خواست و میل 
 بازی قدرت و مشارکت ذی نفعان باشد. مسائل نوعی جدید از ساخت اجتماعی در عرصه مسئله یابی،

های مشخص و قطعی، برخی از اندیشمندان معتقدند سیاستگذار راه حل   در برخی از موارد و در غیاب
کند تا درباره درک بهتر و معانی مشترک نفعان کمک  نباید به دنبال حل مسئله بغرنج باشد بله باید به ذی

کنند. در واقع در این حالت هدف باید اقدام منسجم حلدر مورد مسئله و راه کره  های احتمالی آن مذا
کنند  Conklin, Basadur, and VanPatter)در خصوص مسئله باشد نه اینکه راه حل نهایی را سریع پیدا 

گذار بایستی روی مداخالت هدفمند و دراز مدت، انعطاف پذیری ساختاری و . در اینجا سیاست)2007
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ظرفیتبه از  دهد. کارگیری ظرفیت حکمرانی)استفاده  قرار  دستورکار  در  را  غیردولتی(  و  های خصوصی 
کنار سعی در افزایش دامنه اجم1استفاده از »سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نفعان نیز از اع بین ذی« در 

توان با . شون و راین نیز معتقدند می(Head 2008)تواند در دستور کار قرار گیرددیگر کارهایی است که می
دست  های موقتهدف دستیابی به سازش هب بغرنج های ارزشی مسائلزنی و گفتگو در مورد جنبهچانه

باشند داشته  است هنوز وجود  اساسی ممکن  اختالف  که  این .  (Shön and Rein 1994)یافت هر چند 
هماهنگی مطرح کرد که برخی آن را ابزار اصلی های همکاری و  موضوع را شاید بتوان در قالب اتخاذ رویکرد

های همکاری و مشارکت رویکرد  . وجود این(Alford and O’flynn 2012)داننددر مقابل مسائل بغرنج می
-تواند درک و پرداختن به مشکالت بدخیم را در جایی که ذی نفعان متعدد با دانش، عالیق یا ارزشمی

 های متفاوت وجود دارند، بهبود بخشد.
می  شد  انجام  موثر  طور  به  همکاری  که  کمک جایی  بدخیم  مسائل  حل  به  طریق  سه  از  تواند 

شبکه(Ansell and Gash 2008)نماید وجود  نخست  مشار.  میهای  کمک  علمی،  ماهیت کتی  که  کنند 
-حلدهد که راهای آن بهتر درک شوند. دوم انکه همکاری این احتمال را افزایش میمشکل و علل زمینه

آنکه نقش گیرند. سوم  ایجاد   2های جدید رهبری های موقتی برای مشکل پیدا شده و مورد توافق قرار 
که به م ابه ایجاد انسجام بیشتر در عممی تواند در ل و در پاسخ است. ما معقدیم این موارد را میکند 

کرد.  3قالب حکمرانی همکارانه   دنبال 
که رویکردی تعاملیرا  برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند تفکر سیستمی   آنجا  تر در مورد تر و جامعاز 

پیامد و  ورودیعلل  پیچیده  شبکه  روی  بر  نظر  مورد  نتایج  به  توجه  ضمن  که  است  و هها  فرآیند  ا، 
تواند در درک بعد دهد، میهای اصلی، کمکی و موازی را نیز مد نظر قرار میها و همچنین فرایندخروجی

  .(Chapman 2004; Seddon 2008)پیچیدگی مسائل بدخیم مفید باشند

 
1 Evidence-based policy 

 های رهبری تحول آفرین، رهبری تطبیقی و رهبری مشارکتی برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به رویکرد 2
3Collaborative governance   



  28      مسائل یو حکمران یمسائل حکمران

 

های و مسائل پذیر به شرایط و چالشبرخی دیگر بر استفاده از نظریه پیچدگی برای پاسخگویی انعطاف
کید دارند . این نظریه در (Teisman, van Buuren, and Gerrits 2009)در حال تغییر اجتماعی و نهادی تا

علوم فیزیکی و محاسباتی توسعه یافته است و در قرن جدید در مسائل سیاسی و نهادی نیز مورد استفاده 
ایده است.  گرفته  حلقهقرار  متقابل،  وابستگی  م ل  دانش  این  اصلی  ویژگیهای  بازخورد،  های های 

و... تاثیر مداخالرا می نوظهور  بررسی  برای  کردتوان  انسانی استفاده   Berkes, Colding, and Folke)ت 
ها  . با این حال باید توجه نمود که کاربرد اصلی نظریه پیچیدگی، کمک به تجزیه و تحلیل بهتر روند )2008

. های موثر های پیچده است تا نشان دادن راه حلو چالش  تر

ها از دیگر عوامل موثر در ها و فرآیندتوانمندی ساختار ،  (Head and Alford 2015)هد و همکارش معتقدند
را توسط   نتوان آنا کنند شیوه مدیران دولتی هر چه باشد، میها بیان میمواجه با مسائل بغرنج است. آن

فرآیندساختار  و  کرد.  ها  محدود  دولتی  مدیریت  ساختار انعطافهای  ساختن  و بودجهها،  پذیر  بندی 
، رویکردت سیستم مالی منعطف محور و منعطف، مشارکت  های استراتژیک جدید، مدیریت منابع انسانی ر

های جدید ضروری را در مواجه با تواند ایجاد سازگاری و اتخاذ رویکردمیها،ساختن ساختار   پذیر انعطاف
مرحله کند شما بتوانید در هر  تر کمک میبندی و سیستم مالی منعطفبودجه  تر کند.مسائل بغرنج آسان

کله کل بودجهو بصورت اقتضایی تخصیص های استراتژیک ریزی را بهم نریزد. رویکردهایی را دهید که شا
پذیری کند و از این طریق انعطافهایی دارند که بر نتایج انتهایی برنامه تمرکز میجدید، اشاره به رویکرد

که به نتایج میبیشتری را در رابطه با فرآیند دهد. اینکار از طریق نفود در خود نشان می  انجام، از های 
که نیاز است بر ارزیابی مراحل میانی و های بازخود پیچیده و اختصاص زمانحلقه های طوالنی مدتی 
افتد.پیش می  اتفاق  دارد  تکیه  بغرنج  مسائل  مسیر حل  انسانی    نیاز  منابع  و مشارکت  مدیریت  محور 

کید بر دانش، تجربه و مهارت  ،منعطف سبب   انسانی  ای مناسب در جذب، ارتقا و توسعه مهارت نیرویهتا
، مشارکتی و انعطاف پذیرتر افراد را برای موقعیت شود،می  . آماده شوند هایی بازتر
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گیری  -5  نتیجه 

، به مسائل بغرنج به عنوان یکی از مهمترین هدر این مقاله سعی شد ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با مسئل
های مسائل بغرنج بررسی و چالشدر ادمه  گذاری و حکمرانی پرداخته شود،  سیاستموضوعات حوزه  

گیرد.  های یافتهرویکردی در مواجه با این مسائل تحت عنوان حکمرانی مسائل مورد بحث و بررسی قرار 
هایی از جنس حکمرانی کارگیری رویکردبنای مواجه با مسائل بغرنج بهدهد، سنگاین پژوهش نشان می

  های موجود برای حل مسائل اداره عمومی است. ها و چارچوب ها، فرآیندانعطاف پذیری در ساختار   و 
این های غیررسمی و مجازی و مشارکت مردم در حل  های اجتماعی، شبکهکارگیری ظرفیت جنبشبه

 ، در حکمرانی مسائلبه عبارتی  های رویکرد حکمرانی مسائل است.  مسائل از مهمترین بخشدست از  
ها و ساختار سازی  پذیری و توامندنفعان، انعطافمنسجم و افزایش دامنه اجماع در بین ذی  اتاقدام
 ها در حل مسائلهای تفکر سیستمی و نظریه پیچیدگی از مهمترین ظرفیتاستفاده از رویکرد،  هافرآیند
 هستند.  بغرنج
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